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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

ATA DA 352ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE
PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 21 DE JULHO DE

2022. 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência,
sob a presidência do Professor Felício Bruzzi Barros, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Estruturas da UFMG, realizou-se a trecentésima quinquagésima segunda reunião, à qual
compareceram os Professores: Leandro Lopes da Silva, Samuel Silva Penna, Marcelo Greco, White José
dos Santos. Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão que teve
como pauta: (1) Informes. (2) Aprovação de atas. (3) Aprovação de atos ad referendum do Colegiado. (4)
Homologação de atas de defesas. (5) Pedidos de orientação. (6) Solicitação de prorrogação de vinculação.
(7) Distribuição de bolsas. (8) Alunos sem orientação. (9) Planejamento de questões a serem deliberadas
pelo Colegiado. (10) Assuntos diversos. Reunião: (1) Informes. (1.1) O presidente Prof. Felício informou
sobre a resposta nega�va da PRPG ao recurso contra o resultado da Chamada Interna 02/2022. (1.2). Foi
informado sobre as mudanças no sistema de compras da UFMG e a suspensão dos pedidos desde
junho/2022. Devido a interrupção, ainda não foi possível realizar a compra dos termopares solicitados
pelo Prof. João Paulo. (1.3). Foi informado sobre as Chamadas Internas CAPES-Print: 04/2022 PROGRAMA
DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE); 05/2022 PROGRAMA DE PROFESSOR (A) VISITANTE
NO EXTERIOR; 06/2022 PROGRAMA DE PROFESSOR (A) VISITANTE NO BRASIL; 07/2022 PROGRAMA DE
PÓS-DOUTORADO COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR (PDEE). (1.4). Foi informado o resultado da Chamada
Interna PRPG 01/2022 (PADO) com a aprovação das solicitações de auxílio para os alunos Leonardo de
Paula Silva Ferreira, Mariana Pimenta Alves e Daniel Henrique Nunes Peixoto. (1.5). Foi informado sobre a
ausência de candidatos para a Chamada Interna PRPG 03/2022 (PAME). (1.6). Resultado preliminar -
Chamada CNPq nº 07/2022 - Apoio à Pesquisa Cien�fica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado
e Doutorado - Ciclo 2022 – o projeto apresentado pelo PROPEEs sob a coordenação do Prof. Marcelo foi
aprovado. Não há ainda informação sobre a definição do número de bolsas. (1.7) Liberação de novas
bolsas FAPEMIG: o PROPEES passará a ter três bolsas de mestrado e três bolsas de doutorado,
atualmente são duas bolsas de mestrado e duas bolsas de doutorado. Além das já citadas bolsas, foi
concedida uma bolsa de doutorado exclusiva para discente estrangeiro. (2) APROVAÇÃO DE ATA DE
REUNIÃO. (2.1) A ata da 350ª reunião do Colegiado foi aprovada por unanimidade. (2.2) A ata da 351ª
reunião do Colegiado foi aprovada por unanimidade. (3) APROVAÇÃO DE ATOS AD REFERENDUM DO
COLEGIADO. (3.1) Man�da por unanimidade a aprovação da banca de mestrado do aluno Felipe Pereira
dos Santos com trabalho in�tulado: “Smoothed Point Interpola�on Methods for Shear-Deformable
Beams”, perante Comissão Examinadora composta pelo Prof. Lapo Gori (DEES-UFMG), orientador, Prof.
Enzo Marino (DICEA-UNIFI), coorientador, Prof. Roque Luiz da Silva Pitangueira (DEES-UFMG), Prof.
Eduardo de Moraes Barreto Campello (USP). Suplentes - Prof. Felício Bruzzi Barros (DEES-UFMG), Prof.
Paulo de Matos Pimenta (USP), Prof. Ramon Pereira da Silva (UFMG). (3.2). Man�da por unanimidade a
aprovação da banca de mestrado do aluno Matheus Moreno Fortes com trabalho in�tulado: “Um
Solucionador de Restrição para Modelagem de Campos de Fase de Fratura Difusa”, perante Comissão
Examinadora composta pelo Prof. Lapo Gori (DEES-UFMG), orientador, Prof. Roque Luiz da Silva
Pitangueira (DEES-UFMG), Prof. Samuel Silva Penna (DEES-UFMG), Profa. Deane de Mesquita Roehl (PUC-
Rio). Suplentes -  Prof. Leandro Lopes da Silva Profa. Mechèle Cris�na Resende Farage (UFJF). (3.3).
Man�da por unanimidade a aprovação da banca de mestrado do aluno Lucas de Paulo de Souza com
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trabalho in�tulado: “Uma Formulação sem Células do Método dos Elementos de Contorno para
Problemas termoelás�cos”, perante Comissão Examinadora composta pelo Prof. Rodrigo Guerra Peixoto
(DEES-UFMG), orientador, Prof. Felício Bruzzi Barros (DEES-UFMG), Prof. Carlos Friedrich Loeffler Neto
(UFES). (4) HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS. Homologada ata de tese de doutorado do aluno
Anderson Vobornik Wolenski. (5) PEDIDOS DE ORIENTAÇÃO. (5.1) O Prof. Felício apresentou proposta de
ex�nguir a exigência de que os pedidos de orientação sejam feitos regularmente ao final do ano, sob a
jus�fica�va dos novos prazos de credenciamento dos professores que ocorrerão a cada 3 anos. Proposta
aprovada por unanimidade. (5.2). Aprovado por unanimidade o pedido formalizado pela aluna Karen
Aparecida Freitas Peroni Maia de desligamento de orientação do Prof. Francisco Carlos Rodrigues. (5.3).
Aprovado por unanimidade o pedido de orientação da aluna Karen Aparecida Freitas Peroni Maia feito
pelo Prof. White José dos Santos. Como consequência do início de um novo trabalho de orientação, o
Colegiado prorrogou o prazo para realização do Exame de Qualificação da aluna Karen para dezembro de
2022. (5.4). Aprovado por unanimidade o pedido de orientação do aluno Fábio Mar�ns da Silva feito pelo
Prof. João Paulo Correia Rodrigues. (5.5). Aprovado por quatro votos favoráveis e a abstenção do Prof.
Felício, o pedido de orientação da aluna Ana Clara Pedras Bueno feito pelo Prof. Felício Bruzzi Barros. (6)
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VINCULAÇÃO. (6.1). Foi apresentado o cronograma e o pedido de
prorrogação de prazo para a defesa de tese do aluno Frederico Furst Bi�encourt. Esse pedido não havia
sido encaminhado para o Colegiado a tempo da reunião 350, inviabilizando qualquer deliberação sobre
situação do referido aluno. Com base nos documentos enviados, aprovou-se então, por unanimidade, a
aplicação das mesmas condições estabelecidas, na reunião 350, para os demais alunos em situação
semelhante, ou seja, prorrogação do vínculo até dezembro/2022, quando nova avaliação será feita,
considerando a execução do cronograma proposto. (6.2). Aprovada por unanimidade até dezembro/2022
a solicitação de prorrogação de vinculação do aluno Fernando Murilo Gon�jo Ramos. (7) DISTRIBUIÇÃO
DE BOLSAS. O colegiado decidiu manter a aplicação da resolução atual de manutenção de bolsas para a
distribuição de bolsas. (8) ALUNOS SEM ORIENTAÇÃO. Foi informado ao Colegiado a transferência dos
alunos com orientadores descredenciados e alunos an�gos sem orientação do Prof. Marcelo Greco para o
Prof. Felício Bruzzi Barros. Foi decidido condicionar a aprovação das matrículas dos alunos atrasados ao
envio do cronograma assinado pelo orientador. (9) PLANEJAMENTO DE QUESTÕES A SEREM
DELIBERADAS PELO COLEGIADO. (9.1). O Colegiado agendou a Mostra PROPEEs para os dias 22/09 e
23/09 com a indicação da Comissão composta pelos professores Lapo Gori e Hermes Carvalho e por dois
alunos indicados pelo representante discente. (9.2) O Colegiado decidiu convocar a Comissão de auto
avaliação para apresentar os trabalhos na 355ª Reunião de Colegiado, agendada para o dia 26/08. (10)
ASSUNTOS DIVERSOS. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente franqueou a palavra e dela
ninguém tendo feito uso, encerrou a sessão. Para constar eu, Luciell de Souza Castro, assistente
administra�vo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas, lavrei a presente ata, que
será subme�da à apreciação dos senhores membros na 355ª reunião e, se aprovada, será assinada pelo
Presidente do Colegiado no momento da aprovação, e por mim. As assinaturas dos membros, que
aprovaram esta ata, constam na lista anexa a esta ata. Belo Horizonte, 21 de julho de 2022. 

LISTA DE PRESENÇA DA 355ª REUNIÃO DO COLEGIADO

1. Prof. Felício Bruzzi Barros (Coordenador);

2. Prof. Leandro Lopes da Silva (Subcoordenador)

3. Prof. Marcelo Greco;

4. Prof. Samuel Silva Penna;

5. Prof. White José dos Santos;

6. Luciell de Souza Castro (Assistente administrativo).

Documento assinado eletronicamente por Luciell de Souza Castro, Assistente em Administração, em
29/08/2022, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por White Jose dos Santos, Professor do Magistério Superior,
em 29/08/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Felicio Bruzzi Barros, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 29/08/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Greco, Professor do Magistério Superior, em
29/08/2022, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Silva Penna, Professor do Magistério Superior,
em 30/08/2022, às 06:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Lopes da Silva, Subcoordenador(a), em
30/08/2022, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1716076 e
o código CRC 1BF81716.
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